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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan media informasi dan 

komunikasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, telah 

mengakibatkan bergesernya peran tenaga pendidik sebagai satu-satunya 

sumber informasi bagi kegiatan pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu 

tenaga pendidik membutuhkan media yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber 

informasi alternatif. Salah satu produk teknologi yang dapat digunakan sebagai 

media dalam pembelajaran adalah komputer. Keberadaan komputer saat ini 

telah membantu tenaga pendidik memenuhi berbagai kepentingan terkait 

dengan tugasnya dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran.  

Multimedia telah banyak digunakan dalam proses belajar mengajar, 

sehingga mutu pendidikan akan selangkah lebih maju seiring dengan kemajuan 

teknologi. Perkembangan teknologi multimedia memiliki potensi yang besar 

dalam mengubah cara seseorang untuk belajar dan memperoleh informasi. 

Multimedia juga menyediakan peluang bagi pendidik untuk mengembangkan 

teknik pembelajaran sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. 

Dibandingkan dengan media-media lain, multimedia mempunyai berbagai 

kelebihan. Multimedia mampu merangkum berbagai media dalam satu sajian 

digital. Multimedia juga memiliki akses interaktif dengan pengguna.  

Mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung 

merupakan mata pelajaran yang memanfaatkan media sebagai bahan 

pembelajaran. Content gambar dan video yang sering digunakan sebagai bahan 

ajar harus tersaji secara visual agar maksud dan tujuan pembelajaran 

tersampaikan dengan baik. Materi konsep design, gaya interior dan elemen 

pendukung interior pada mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior 

Bangunan Gedung kurang tepat bila disampaikan dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional, sehingga perlu adanya sajian produk secara 
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langsung yang dapat dilihat oleh peserta didik.  

Berdasarkan hasil observasi lapangan di SMK Negeri 5 Bandung, penulis 

menemukan bahwa banyak tenaga pendidik yang menggunakan pembelajaran 

konvensional dengan metode ceramah. Menurut salah satu tenaga pendidik 

SMK Negeri 5 Bandung, hal tersebut dikarenakan tenaga pendidik didominasi 

oleh usia lanjut (46-65 tahun) dan kurangnya tenaga pendidik baru yang melek 

teknologi,  sehingga membuat mereka kesulitan dalam menerapkan model 

pembelajaran menggunakan multimedia interaktif. Dari hasil diskusi bersama 

peserta didik, didapat bahwa pembelajaran konvensional membuat peserta 

didik mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran, hal ini 

dikarenakan materi sering tidak tersampaikan seluruhnya. Peserta didik pun 

merasa jenuh dalam pembelajaran sehingga kurangnya partisipasi untuk aktif 

di kelas. Efek yang timbul selanjutnya adalah kurangnya motivasi dan 

menurunnya hasil belajar peserta didik. 

Pembelajaran multimedia interaktif dalam penelitian ini merupakan 

sarana agar peserta didik di SMK Negeri 5 Bandung tidak jenuh dalam 

mengikuti pelajaran dan efek yang terbesar diharapkan peserta didik dapat 

termotivasi dan mempermudah dalam menerima materi pelajaran. Di samping 

itu, belajar dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah. Secara khusus, 

penelitian ini menelaah lebih rinci mengenai peningkatan hasil belajar peserta 

didik di SMK Negeri 5 Bandung pada mata pelajaran Gambar Interior dan 

Eksterior Bangunan Gedung. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin 

mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran multimedia interaktif terhadap 

hasil belajar peserta didik di SMK Negeri 5 Bandung bidang keahlian Teknik 

Gambar Bangunan dan penulis bermaksud melakukan penelitian yang diberi 

judul: “Penerapan Pembelajaran Multimedia Interaktif untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Gambar 

Interior dan Eksterior Bangunan Gedung Kelas XI SMK Negeri 5 

Bandung”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi 

masalah menjadi beberapa pokok permasalahan, diantaranya: 

1. Bergesernya peran tenaga pendidik sebagai satu-satunya sumber informasi 

bagi kegiatan pembelajaran peserta didik seiring berkembangnya 

teknologi dan informasi. 

2. Tenaga pendidik yang didominasi oleh usia lanjut (46-65 tahun) serta 

kurangnya tenaga pendidik baru yang melek teknologi, membuat tenaga 

pendidik kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran menggunakan 

multimedia interaktif yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi 

alternatif untuk memenuhi berbagai kepentingan terkait dengan tugasnya 

dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 

3. Sumber belajar masih didominasi oleh tenaga pendidik yang 

menggunakan metode ceramah. 

4. Pembelajaran konvensional membuat peserta didik mengalami kesulitan 

memahami materi pembelajaran, merasa jenuh dalam pembelajaran, 

kurangnya motivasi dan menurunnya hasil belajar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian yang 

akan dilakukan lebih terarah, fokus dan tidak menyimpang. Maka penulis 

membatasi penelitian ini pada aspek sebagai berikut: 

a. Mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung, 

kompetensi dasar elemen pendukung, konsep dan gaya pada interior. 

b. Objek penelitian dilakukan pada kelas XI TGB 3 dan kelas XI TGB 6. 

c. Desain dan aplikasi pembelajaran multimedia interaktif dibatasi 

menggunakan Power Point yang disajikan secara offline. 

d. Pembahasan yang diteliti adalah peningkatan hasil belajar peserta didik 

terkait dengan aspek kognitif. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana penerapan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif 

pada mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung? 

b. Bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung setelah penerapan 

pembelajaran multimedia interaktif? 

 

E. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui penerapan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif 

pada mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung. 

b. Mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung setelah penerapan 

pembelajaran multimedia interaktif. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan 

pembelajaran multimedia interaktif dengan menggunakan desain aplikasi 

Power Point untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung, dan 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi yang akan 

melakukan penelitian selanjutnya dengan latar belakang masalah yang 

relevan terkait penggunaan multimedia interaktif dalam proses 

pembelajaran. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan 

pembelajaran multimedia interaktif dengan menggunakan desain 

aplikasi Power Point untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung 

serta menerapkan ketetapan kaidah-kaidah penulisan yang sekaligus 

dapat dijadikan sebagai sarana untuk melatih kemampuan menulis. 

b. Bagi Tenaga Pendidik 

Menambah model pembelajaran menggunakan multimedia 

interaktif  dengan desain aplikasi Power Point secara offline untuk 

menyampaikan materi gambar interior dan eksterior bangunan gedung 

dengan lebih mudah, jelas dan menarik.  

c. Bagi Peserta didik  

Meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik serta 

mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran 

Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung. 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

penulisan. 

BAB II Kajian Pustaka, bab ini membahas secara jelas tentang 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini berisi 

kajian teoritik dan kajian empirik mengenai pembahasan masalah. 

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas alur penelitian, mulai dari 

pendekatan penelitian, instrumen yang digunakan, tahapan 

pengumpulan data yang dilakukan dan langkah-langkah analisis 
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data.  

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas mengenai 

temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data 

sesuai urutan rumusan permasalahan penelitian dan pembahasan 

temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

telah dirumuskan sebelumnya. 

BAB V Simpulan dan Saran, bab ini menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian 

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan 

dari hasil penelitian tersebut.

 


